
  Ringkjøbing Gymnasium Vasevej 24 
DK – 6950 Ringkøbing 
Telefon: 9674 3400 
Fax:        9674 3419 

 
Til 

bestyrelsen ved 

Ringkjøbing Gymnasium                                                                              28.5.2019 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium mandag den 27.5. 2019 

 

Afbud fra:  Eva Kanstrup og Mille Lindekilde. 

 

Dagsorden til mødet: 

 

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde. 

Referatet godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

 

2. Siden sidst – samt opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.  

- Nyt om VUC-bygningen.  Der er nu indgået lejeaftale med Lær Dansk, der overtager 

hele lejemålet fra den 1.7, hvor VGT så fraflytter deres delvise lejemål. Lær Dansk vil 

også bruge vores rengøringspersonale, kantinen, pedeller og IT-hjælp. Lejeaftalen løber 

foreløbigt to år.  

- Elevtallet pr 27.5.19:  Er uændret på 98 – der har været ganske få bevægelser siden 

15.3.   Vi havde budgetteret med 105 nye og mangler altså 7 lige nu. Der har ikke været 

den tilgang fra 15.3, som vi tidligere har oplevet – med sidste år som undtagelse.  

- Elever med læse- og skrivevanskeligheder uddannet i CD-ord og Into Words.  Vi har 

haft 12 elever fra alle tre årgange på et heldagskursus i brugen af de to elektroniske 

hjælpemidler, som de har installeret på deres PC. De er nu klar til at være hjælpere / 

”superbrugere” for kommende elever med samme problemer. 

- Fravær i år sammenlignet med sidste år: De sidste mange år har vi ikke godskrevet 

noget individuelt fravær overhovedet, men til sidst fratrukket 1 % i bruttotallene for 

”Godkendt fravær” (deltagelse i ekskursioner, elevrådsmøder, skolefodbold og lign.), 

inden vi har offentliggjort fraværstallet på hjemmesiden. I år har vi godskrevet løbende 

og individuelt, så nu fratrækker vi ikke 1% til sidst. Antal manglende opgaver har altid 

været nettotal uden fradrag.  Fraværet er faldet siden sidste år, og det samme gælder 

antal manglende opgaver. Det er en fin udvikling, der skyldes en stor, fælles indsats af 

lærere, studievejledere og ledelsen.  

- Nyt om planlægningen af næste skoleår. Vi har nu to år med reformen bag os og næste 

år bliver det sidste, hvor der igen vil være en del nye ting i den kommende 3g årgang. 

AT er væk, og til gengæld er SRP-opgaven anderledes. Skrives senere på året 

(marts/april), og der bliver så en mundtlig eksamen / et forsvar til sommereksaminerne. 

Vi skal også for første gang afvikle 20 timers videnskabsteori til denne 3g årgang. Vi 

arbejder stadig ud fra en lokalaftale om arbejdstid med akkorder og faste tal for 

forberedelse og rettereduktion. Rektor og lærernes TR forventer at kunne underskrive en 

ny aftale snart. Den nye ferielov mangler der en afklaring på. Der mangler optjening til 

4 dages ferie. Hvordan det løses, står ikke klart endnu.  

- Farvel og tak til Martine Brumsbjerg og Mille Lindekilde. Bestyrelsen takkede Martine 

(og den fraværende Mille) for deres indsats i bestyrelsen. Begge er 3g´ere og bliver 

studenter om lidt. Det nye elevråd vælges til august, hvor de så udpeger ny formand og 

repræsentanter til bestyrelsen. 



 

 

 

3. Personalesituationen i foråret og for det kommende skoleår. 
Rektor redegjorde for, at der havde været hele tre langtidssygemeldinger siden januar – alle 

af godt en måneds tid eller mere. Det var blevet løst med både interne og eksterne vikarer. 

Det betyder en merudgift til sommer eller efteråret, hvor det optjente overarbejde enten 

afspadseres eller udbetales. Der er én lærer, der går på pension til sommer, der er én lærer, 

der skal i pædagogikum og én er på barsel til oktober. Så vi skal ansætte to lærere nu – 

heraf en årsvikar og én i fast stilling. Stillingsopslaget har givet 151 ansøgere – mange med 

de ønskede fag. Der er samtaler med 6 ansøgere i uge 23.  

 

4. Økonomiopfølgning 1. kvartal 2019 og t.o.m. april. 
Bestyrelsen konstaterede med tilfredshed, at budgettet næsten passer for de fire første 

måneder. Rektor gjorde opmærksom på, at det er første gang, at det budgetterede overskud 

er lidt under budgettet på nuværende tidspunkt, samt at der som nævnt kommer en regning 

for overarbejde pga. langtidssygemeldinger. Til gengæld kommer der i efteråret en større 

husleje ind for VUC-bygningen. 

 

5. Kapacitetsfastlæggelse for 2019 / 2020 

Bestyrelsen besluttede en uændret kapacitet (6 klasser pr årgang og 420 elever i alt). Dette 

indberetter rektor til Region Midtjylland.  

 

6. 40 års jubilæum til august og november. 

Gymnasiet har 40 års jubilæum til august, hvilket vil blive fejret første skoledag for alle 

elever og medarbejdere. Lørdag den 23. november vil der så blive afholdt et større 

arrangement for medarbejderne samt gæster udefra (bestyrelsen, gamle elever, 

samarbejdspartnere osv.) i form af en musicalkoncert med egne elever i samarbejde med 

gamle elever (der deltog i tidligere musicals). Vi har ugen før afholdt vores årlige musical 

bygget op som teaterkoncert, hvor vi vælger numre ud fra tidligere musicals fra de 40 år. 

Efter de musikalske indslag vil der være taler mv.  og så champagne og kransekager i 

fællesarealet. Der vil nok komme flest gamle elever med rundt jubilæum - 10, 20, 25år osv 

 

7. Den nye elevtrivselsundersøgelse. 

Blev gennemført i november 2018, og der ligger nu en sammenskrivning af den på 

hjemmesiden med fire hovedpunkter, som rektor gennemgik. Der indgår i hovedpunkterne 

også en handlingsplan for, hvad vi vil gøre ved det på de punkter, hvor vi ligger lidt lavere 

sammenlignet med de andre skoler, der deltog i denne landsdækkende undersøgelse i 

november. Vi kunne med tilfredshed også konstatere, at eleverne vurderede lærerne meget 

højt.  Det er især udsagnet ”Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, som jeg kan bruge til at 

blive bedre i fagene” som vurderes højt. Det kan ses som et tegn på, at den formative 

evaluering er ved at slå igennem i fagene. Det er dog først og fremmest et tegn på, at 

eleverne sætter pris på deres lærere og den indsats, de gør i undervisningen. Selvom 

forskellen til landsgennemsnittet ikke er stor, så skal det også nævnes, at eleverne vurderer 

udsagnet ”Stemningen i min klasse er præget af forståelse og respekt for hinanden” bedre 

end landsgennemsnittet. 

 

8. Ledelsens nye resultatlønskontrakt for skoleåret 2019/2020. 

Bestyrelsen godkendte rektors forslag til ny resultatlønskonkrakt, som blev underskrevet på 

mødet af bestyrelsesformanden. Rektor kan så offentliggøre den nye resultatlønskontrakt på 

hjemmesiden – som man skal – efter sommerferien, når den gamle udløber.  



 

9. Møder med proceskonsulenter. 

Bestyrelsesformanden orienterede om møde med en proceskonsulent, som der varmøde med 

i april, hvor bestyrelsesformanden, næstformanden, lærernes TR og rektor deltog. Der er 

aftalt endnu et møde med et andet konsulentfirma den 13.juni, hvorefter bestyrelsen på 

næste møde efter sommerferien kan beslutte hvem og hvordan. Møderne skal afklare, hvad 

de to proceskonsulenter kan tilbyde, og hvad vi ønsker at gennemføre. Skal hovedvægten 

lægges på vores vision, mission og værdier – eller skal det være et strategiseminar med 

fokus på, hvordan vi sikrer elevsøgningen fremover – specielt drenge? Skal det være to dage 

eller én dag, hvor alle arbejder med dette?  

 

10. Beslutning om, hvilken information fra dette møde, der skal videregives til 

institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.  

Efter godkendelsen af referatet kan alt videregives og offentliggøres på skolens hjemmeside. 

 

11. Forslag til dagsordenen til næste møde. 

Strategiseminar igen; rekruttering af nye elever – specielt drenge.  

 

12. Evt. 

Intet. 

 

Referent   rektor  Tonny Hansen 

 

 

 

Til: 

 

 Formand og repræsentant for de videregående uddannelser:  Inger Hauge, Spøttrupvej 61, 

Tjørring, 7400 Herning 

 Næstformand og repræsentant for folkeskolerne: Jan Jensen, Sønderkærvej 6, 6990 Ulfborg 

 Repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune:  John G. Christensen, Tromsøvej 26, 6950 

Ringkøbing 

 Repræsentant for efterskolerne: Kim Skouborg, Vedersø Idrætsefterskole, Vidarhøj 2, 

Vedersø, 6990 Ulfborg  

 Repræsentant for erhvervslivet med tilknytning til forældrekredsen: Eva Kanstrup, 

Smedegade 12, 6950 Ringkøbing 

 Medarbejderrepræsentant:  Lisbeth Rosendahl Rodenberg, Brandevej 43, 7330 Brande 

 Medarbejderrepræsentant: Søren Ole Madsen, Smedegade 14, 6950 Ringkøbing 

 Elevrepræsentant: Formand i elevrådet Martine Brumsbjerg (3b), Finderupsvej 5 C,01,-1, 

6900 Skjern 

 Elevrepræsentant: Næstformand i elevrådet Mille Frølund Lindekilde (3c), Gl Kirkevej 8, 

6920 Videbæk  

 

 


